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Par bērnudārza
darbalaiku, atvešanu un
izņemšanu, slimošanu
un brīvdienām

DARBALAIKS
Parasti bērnudārzi ir atvērti no pulksten 07:30 līdz 16:30. Dažiem bērnudārziem ir pagarināts
darbalaiks. Konkrētais bērnudārzs informēs jūs par savu darbalaiku. Jūs paši izvēlaties, cik
ilgu laiku bērns katru dienu pavadīs bērnudārzā.
Grupiņas bieži vien priekšpusdienās iet pastaigās, dzied, darbojas valodas un rotaļu grupiņās,
kā arī piedalās citās aktivitātēs. Dodiet ziņu bērnudārzam, ja ieradīsieties vēlāk pa dienu. Tad
darbinieki zinās, vai viņiem vajadzētu pagaidīt bērnu, vai arī viņi var sākt tās dienas aktivitātes.

Atvest un izņemt bērnu no bērnudārza
Sarunājiet ar darbiniekiem, kad jūs ieradīsieties bērnudārzā tā, lai bērnu varētu pienācīgi
sagaidīt. Sarunājiet arī, kad jūs ieradīsieties bērnam pakaļ, un atvadieties, kad dodaties prom
no bērnudārza. Tas ir svarīgi, domājot par bērna drošību, kā arī par to, lai apmainītos ar
informāciju, kas attiecas uz bērnu.
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Ir svarīgi dot ziņu bērnudārzam, ja bērnam pakaļ ieradīsies kāds cits, nevis vecāki. Tad
darbinieki var bērnu tam sagatavot. Turklāt bērnudārzs nedrīkst atdot bērnu citiem, ja vien tas
nav iepriekš sarunāts, lai arī bērns šo cilvēku pazīst.
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Brīvlaiki un brīvdienas
Gada laikā ir četras nedēļas, par kurām nepienāk rēķins. Tai skaitā piecas dienas tiek
atvēlētas plānošanai, un tad bērniem ir brīvs. Pārējās trīs nedēļas ir brīvlaiks.
Daži bērnudārzi strādā visu vasaru, bet citi ir slēgti divas līdz trīs nedēļas, kad ir atvaļinājums.
Bieži vien bērnudārzi lūdz, lai vecāki pabrīdina, kad bērnam būs vasaras brīvlaiks. Kad
bērnam ir reģistrēts brīvlaiks, viņš nevar nākt uz bērnudārzu.
Ja bērnam būs vairāk brīvdienu, nekā šīs norunātās atvaļinājuma nedēļas, pabrīdiniet par to
bērnudārzu. Bērnudārzs ir slēgts svētku dienās un 17. maijā. Laikā ap Ziemassvētkiem,
Lieldienām, kā arī skolas rudens un ziemas brīvlaikiem, daudzi bērnudārzi jautā vecākiem,
vai viņu bērniem būs brīvs. Tas tiek darīts, lai iegūtu priekšstatu par to, cik daudz bērnu
apmeklēs bērnudārzu, un varētu ieplānot darbinieku skaitu.

Slimības
Ja bērna vispārējais veselības stāvoklis ir slikts, viņam jāpaliek mājās un nedrīkst iet uz
bērnudārzu. Slikts veselības stāvoklis var būt pārmērīgs nogurums, slikta dūša, vārgums vai
slikta apetīte. Bērniem, kuriem ir bijusi vemšana vai caureja, ir jāpaliek mājās divas diennaktis
pēc simptomu izzušanas, kaut arī viņiem nav paaugstināta temperatūra.
Svarīgākais iemesls, kāpēc paturēt bērnu mājās, ir tāpēc, lai izvairītos no slimības
pārnēsāšanas bērnudārzā. Turklāt bērnam ir nepieciešamas papildus aprūpe, bet
bērnudārzam nav iespējas atvēlēt vienu darbinieku, kas pieskatīs slimu bērnu.
Piezvaniet bērnudārzam un pasakiet, ja bērns ir slims. Tas ir ļoti svarīgi sevišķi tad, ja bērnam
ir slimība, kas būtu varējusi pielipt citiem.

Dažreiz bērniem ir nepieciešami medikamenti, lai izveseļotos no kādas slimības.
Būtībā tā ir vecāku atbildība – parūpēties par to, lai medikamenti tiktu doti pareizi un pareizā
laikā, kā ārsts ir izrakstījis. Bērnudārzam nevar uzlikt par pienākumu dot zāles, bet parasti
viņi ir ar mieru palīdzēt, ja zāles ir nepieciešamas, lai izārstētos līdz galam. Tas ir jānorunā ar
bērnudārzu.
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Dažiem bērniem ir nepieciešams lietot medikamentus katru dienu kādas hroniskas slimības
dēļ. Ja šīs zāles būs jādod bērnudārzā, tad tas ir atsevišķi jāsarunā. Tādā gadījumā
darbiniekus ir jāapmāca un jānorāda, kas ir jāievēro, dodot šos medikamentus.
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Medikamentu lietošana

